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Kunngjøring av oppstart planarbeid 
 

 

 
 Dato: 13.07.17 

 

HARALDSRUDHAGAN - GNR. 86 BNR. 10 OG GNR. 90 BNR. 8 - VARSEL OM OPPSTART AV 

ARBEID MED REGULERINGSPLAN SAMT FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE 

Det varsles herved om at overnevnte område planlegges regulert med sikte på å legge til 
rette for boligbebyggelse. Området foreslås tilrettelagt for småhusbebyggelse i form av 
eneboliger og tomannsboliger med tilhørende anlegg som carporter, parkering, renovasjon, 
uteoppholdsarealer og felles lekeplass.  
Iht. PBL §17-4, varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.  
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet.  
 
Forslagstiller for planen er Nordbohus Modum AS og utførende konsulent er Nordbohus AS. 
 
Innspill til planarbeidet 
Innspill til planarbeidet sendes til rita.einevoll@nordbohus.no eller per post til Nordbohus AS, 
Strandveien 43, 7067 Trondheim innen 8. september 2017.  
 
De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas 
med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er 
blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. 
Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med 
innspill til det konkrete planforslaget. 
 
Lovhenvisninger, vedtak og saksdokumenter 
Oppstart av detaljregulering av Haraldsrudhagan kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 
12-8. Kommunen har i brev av 16. juni 2017 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om 
konsekvensutredning og anbefaler oppstart av planarbeidet. 
 
Saksdokumenter er tilgjengelig på www.modum.kommune.no   
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Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet. 
 

 

Rita Einevoll 

Avdelingsleder plan- og arkitektur 

 

Nordbohus AS 

Adresse: Strandveien 43, 7067 Trondheim  

Telefon: 920 15 842 

Mobil: 934 90 300 

rita.einevoll@nordbohus.no 
http://www.nordbohus.no 
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Vedlegg: 

1. Skisseforslag til tomteutnytting 

 

Adresseliste høringsinstanser: 
Fylkesmannen i Buskerud, kommunal samordningsenhet   postmottak@fmbu.no 
Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen    postmottak@bfk.no 
Statens vegvesen, region sør    firmapost-sor@vegvesen.no 
RFD (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen)  post@rfd.no 
Modum brann- og feiervesen     per.elvigen@modum.kommune.no 
Telenor kabelnett      kabelnett@telenor.com 
NVE        nve@nve.no 
 
 
Internt i Modum kommune 
Vurderes og fordeles av saksbehandler 


